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  حتية طيبة وبعد،
 مشروع توصية جديدةأن تلتمس اعتماد  2015 يونيو 26يف لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها املنعقد  4 قررت جلنة الدراسات

 3.2.10 توصيات ومشروعي مسألتني جديدتني لقطاع االتصاالت الراديوية عن طريق املراسلة (الفقرة 6ومشاريع مراجعة  واحدة
من  3.10 (الفقرة ،(PSAA) ) وقررت كذلك تطبيق إجراء االعتماد واملوافقة يف نفس الوقت عن طريق املراسلةITU-R 1-6 من القرار

  . 3و 2 امللحقني عناوين وملخصات مشاريع التوصيات ويرد نصا مشروعي املسألتني يف 1). ويرد يف امللحق ITU-R 1-6 القرار
ع مشاري. وإذا مل ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه الفرتة فإن 2015سبتمرب  9 تنتهي يفملدة شهرين ومتتد فرتة النظر 

ا واملسائل التوصيات نفس  ذلك، وملا كان قد مت اتباع إجراء االعتماد واملوافقة يف وعالوة على. 4 الدراسات جلنة تعترب قد اعتمد
  .عليها أيضاً حبكم املوافقستعترب  مشاريع التوصيات واملسائلالوقت عن طريق املراسلة، فإن 

سويُطلب من أي دولة عضو تعرتض على اعتماد مشروع توصية أو مسألة أن خترب املدير ورئيس جلنة ال   اعرتاضها. بابدراسات 
أقرب   ملوافقة عليها يفاليت متت ا يات واملسائلوستنشر التوص معممة ستعلن نتائج هذا اإلجراء يف نشرة إدارية ،وبعد املهلة احملددة أعاله

  ).respectively SG04/en-QUE-http://www.itu.int/pub/Rو REC-http://www.itu.int/pub/R(انظر  ممكن  وقت

 (BR)الراديوية االتصاالتمكتب
 

 الرسالة اإلدارية املعممة
CACE/737  

 2015 يوليو 9

 
  منتسبني إليهالو  حاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإىل إدارات الدول األعضاء يف االت

 لالتصاالت الراديوية 4املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

 

  )اخلدمات الساتلية( لالتصاالت الراديوية 4جلنة الدراسات  :املوضوع
ومشروعي مسألتني توصيات  6ومشاريع مراجعة  واحدة توصية جديدةمشروع  اعتماداقرتاح   -

من  3.10 فقاً للفقرةو  ملراسلة نفس الوقت واملوافقة عليها يفجديدتني لقطاع االتصاالت الراديوية 
ملراسلة)(إجراء االعتماد واملوافقة يفITU-R 1-6 القرار  نفس الوقت 

   

http://www.itu.int/pub/R-REC
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG04/en
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  1 امللحـق
  عناوين وملخصات مشاريع التوصيات

  (Rev.1)4/105الوثيقة   M.[AMS(R)S.METHODOLOGY] R-ITU-0جديدة التوصية ال مشروع

  MHz 1 555-1 545حساب االحتياجات من الطيف يف نطاقي الرتدد منهجية ل
  فضاء) -(أرض MHz 1 656,5-1 646,5أرض) و-(فضاء

 متعلقة بفئات األولويةال (R)متنقلة الساتلية للطريان خدمة الاتصاالت ال من أجل
 من لوائح الراديو 44مادة منصوص عليها يف الال 6إىل  1من 

 MHz 1 555-1 545 النطاقني يف الطيف من (R) للطريان الساتلية متنقلةال خدمةال حساب احتياجاتتعرض هذه التوصية منهجية ل
لقة متعمقابلة الحتياجات من الطيف الحديد القيمة ال. والغرض منها ت)فضاء-أرض( MHz 1 656,5-1 646,5و) أرض-فضاء(

. (Rev.WRC-12) 222 من لوائح الراديو واليت ينطبق عليها أحكام القرار 44 مادةمنصوص عليها يف الال 6إىل  1بفئات األولوية من 
ً ب وقد   .(WRC-12) 422 موجب أحكام القراركان إعداد هذه التوصية مطلو

  (Rev.1)4/94الوثيقة   R M.2014-ITU-0مراجعة التوصية  مشروع

  (IMT-2000) 2000-تداول املطاريف الساتلية لالتصاالت املتنقلة الدولية
  على الصعيد العاملي

. ويتعني اآلن M.1579 R-ITU-2متت املوافقة عليها رمسيًا بوصفها التوصية  M.1579 R-ITU-1مراجعة للتوصية  5Dأعدت فرقة العمل 
ت مماثلة للتوصية  M.2014 R-ITUحتديث التوصية    احملدثة.  وجيا، من أجل إبراز اجتاهات التكنولM.1579 R-ITUاليت تتضمن حمتو

إلضافة إىل املطاريف الساتلية  والغرض الرئيسي هلذه املراجعة إدراج املطاريف الساتلية لالتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة 
  .-2000لالتصاالت املتنقلة الدولية

  (Rev.2)4/102الوثيقة   R M.1831-ITU-0التوصية  مشروع مراجعة

  التداخل بني تقييمطريقة تنسيق من أجل 
  (RNSS)أنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية 

تعديالت صياغية طفيفة وبعض اإلضافات إىل النص الرئيسي للتوصية مبا يف ذلك بعض التعديالت  1)تشمل هذه املراجعة ما يلي: 
العديد من التوضيحات والتصويبات اليت  2)لالمتثال للمبادئ التوجيهية املتعلقة بنسق توصيات قطاع االتصاالت الراديوية؛ و

مواد جديدة ملعاجلة حالة التداخل بني إشارات  3)؛ و1أُدخلت على النص واألشكال واملعادالت ذات الصلة الواردة يف امللحق 
  ).1 مللحق 6القصرية (الفقرة  (PRN)رموز الضوضاء شبه العشوائية و  خدمة املالحة الراديوية الساتلية

http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1579-2-201501-I/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2014/en
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  (Rev.1)4/103الوثيقة   0312R M.-ITU-0جعة التوصية مرا مشروع

�ماية حملطات   ية رضاالستقبال األ اخلصائص ومعايري ا
   يةفضائاإلرسال ال وخصائص حمطات

  ) أرض-فضاءالراديوية الساتلية ( خدمة املالحة يف
  MHz 5 030-5 010العاملة يف النطاق 

إذ  " و"اعتبارها إذ تضع يف مواءمة بني الفقرات "ى النص الرئيسي للتوصية والتعديالت صياغية عل 1)تشمل هذه املراجعة ما يلي: 
لسواتل معلومات الحديث الت  2)متعلقة بنسق توصيات قطاع االتصاالت الراديوية؛ و" وفقًا للمبادئ التوجيهية التعرتف متعلقة 
QZSS ذالتوفري أحدث التفاصيل ال 3 ملحقالواردة يف ال   النظام. متعلقة 

  (Rev.1)4/104الوثيقة   R M.1906-ITU-0مراجعة التوصية  مشروع

�ماية حملطات   االستقبال الفضائية  اخلصائص ومعايري ا
  اإلرسال األرضية  وخصائص حمطات

  فضاء) -الراديوية الساتلية (أرض يف خدمة املالحة
  MHz 5 010-5 000العاملة يف النطاق 

إذ  " و"اعتبارها إذ تضع يف مواءمة بني الفقرات "تعديالت صياغية على النص الرئيسي للتوصية وال 1)تشمل هذه املراجعة ما يلي: 
لسواتل معلومات الحديث الت  2)متعلقة بنسق توصيات قطاع االتصاالت الراديوية؛ و" وفقًا للمبادئ التوجيهية التعرتف متعلقة 
QZSS ذا النظام.لتوفري أحدث التفاصيل ال 3 ملحقالواردة يف ال   متعلقة 

  (Rev.1)4/113الوثيقة   R S.1717-ITU-0التوصية مراجعة  مشروع

ت اإللكرتونية ألمناط   نسق ملفات البيا
  هوائيات احملطات األرضية

  تشمل هذه املراجعة التعديالت التالية:
الية هلذه التوصية والنسخة احلية للخدمة اإلذاعية الساتلية. توسيع جمال تطبيق التوصية ليشمل هوائيات احملطات األرض  أ)

ت القياس هلوائيات اخلدمة الثابتة الساتلية؛   تتعلق فقط ببيا
ت قياس اهلوائي متاحة يف   ب) حلالة اليت تكون فيها بيا لتوصية يتعلق  ومستوي زاوية  لسمتا مستويإضافة ملحق 

  .فقط االرتفاع
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  (Rev.1)4/114الوثيقة   R S.1587-ITU-2التوصية  مشروع مراجعة

  اخلصائص التقنية للمحطات األرضية احملمولة على منت سفن
  اليت ُجتري اتصاالت مع سواتل اخلدمة الثابتة الساتلية يف نطاقي الرتددات

 6 425-5 925 MHz 14-14,5و  GHz املخصصني للخدمة الساتلية الثابتة  
ت يتوىل املكتب حتديثه. ESVتشمل التعديالت املقرتحة نقل أمثلة خصائص احملطات    إىل بنك بيا
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  2 امللحـق
  )4/98(الوثيقة 
  ITU-R [UHDTV_SAT]/4مشروع املسألة اجلديدة 

  UHDTVأنظمة اإلذاعة الساتلية 
  إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،

  اعتبارهاإذ تضع يف 
  تنوع تفضيالت مشاهدي التلفزيون الذين يرغبون يف صور فيديو عالية االستبانة؛  أ ) 

ستمرار عن وسائل   ب)   الراديوية؛  املرونة والفّعالية يف استخدام طيف الرتددات ُحتّسنأن البحث جيري 
دة سعة اإلرسال لضمان إذاعة تلفزيونية ساتلية فائقة الوضوح   ج)   واحد؛  مستجيب ساتلي-بواسطة مرسل (UHDTV)ضرورة ز
 تعمل مثًال رموزاليت تسسيما األنساق   أن تقدمًا مهمًا قد أحرز يف جمال فّعالية تقنيات التشكيل وتشفري القناة، وال  )د 

  األنساق؛ هذه دون االقتصار على، (LDPC) حتقق التعادلية بكثافة منخفضةو  (APSK)بزحزحة االتساع والطور اإلبراق 
قد أثبت إمكانية  UHDTVاليت تفي بنسق التلفزيون  أن التقدم الذي أحرز يف جمال تقنيات الضغط الفيديوي والسمعي  ) ه

  ؛ساتلي مرسل مستجيبعلى كل  UHDTVإرسال عدة خدمات تلفزيونية 
  السواء؛ إلنرتنت علىورزم بروتوكول ا MPEGميكنها استعمال رزم تدفق النقل  UHDTVأن اإلذاعة الساتلية   و )
  اإلنرتنت؛ يف شبكة بروتوكول UHDTVأن التشكيالت املرنة لإلرسال وتعدد اإلرسال تتيح إدماج اإلذاعة الساتلية   ز )
  ،لتطبيقها ختتلف تبعاً ميكن أن  UHDTVمبا يف ذلك التلفزيون يسر هذه اخلدمات املختلفة، متطلبات تأن   )ح

  وإذ تالحظ
إلنتاج الربامج وتبادهلا دولياً، توصِّف  (UHDTV)املعنونة، قيم معلمات أنظمة التلفزيون فائق الوضوح  ITU-R BT.2020 التوصيةأن 

  ،معلمات نظام صورة التلفزيون فائق الوضوح
  طرح املسائل التالية للدراسةتقرر 

، وما هي معدالت UHDTVذاعة الساتلية إلنظمة اما هي تقنيات التشكيل وتشفري القناة اليت تناسب و/أو اليت هي املثلى أل  1
بداللة نسبة املوجة  (BER)البتات   اإلرسال العملية يف القناة (السعة)، وما هي جودة األداء اليت ميكن احلصول عليها (مثل معدل اخلطأ يف

  )؟0N/bEو )(SNR  ونسبة اإلشارة إىل الضوضاء )C/I(ونسبة املوجة احلاملة إىل التداخل  )C/N(احلاملة إىل الضوضاء 
ما هي نوعية األداء املطلوبة من حيث التيسر وما هو معدل اخلطأ يف البتات املطلوب لإلرسال يف هذه األنظمة اإلذاعية   2

  ؟UHDTV الساتلية
ض اليت تتيح استمثال معلمات اجلودة وعر املناسبة أساليب حجب األخطاء تقنيات التحكم يف األخطاء و/أو  ما هي  3

  والتكلفة؟ النطاق
النطاق  ما هي نسب احلماية الالزمة بني إشارتني رقميتني وبني إشارة رقمية وأمناط أخرى من اإلشارات حيتمل إرساهلا يف  4

  املوزع للخدمة اإلذاعية الساتلية؟
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ا يف أنظمة اإلذاعة الساتلية يف حالة التوهني بسبب املطر اما   5 ذي خيتلف حبسب لهي الرتتيبات العملية اليت ينبغي مراعا
  ؟املناخية املناطق

  اإلشارة؟ شوهخطية املرسل املستجيب الساتلي اليت تؤدي إىل ت الالرتتيبات العملية اليت ينبغي اختاذها يف حالة ما هي   6
  وتقرر كذلك

  مناسبة؛ أن تدرج نتائج الدراسات سالفة الذكر يف توصيات و/أو تقارير  1
  .2017 الذكر حبلول عام أنه ينبغي إجناز الدراسات سالفة  2

  S1الفئة: 
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  3امللحـق 
  )4/109(الوثيقة 

  ITU-R [SMALL_ES_ANTENNAS]/4مشروع مسألة جديدة 

  خمططات/مناذج إشعاع اهلوائيات الصغرية للمحطات األرضية
  املستعملة يف أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية تقريباً) 30قدرها  1D/λ(نسبة 

  الساتليةواخلدمة اإلذاعية 
  إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،

  إذ تضع يف اعتبارها
 (BSS) واخلدمة اإلذاعية الساتلية (FSS)أن خمططات اهلوائي املرجعية للمحطات األرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية   أ ) 

  ُتستعمل لتحديد متطلبات التنسيق وفقاً للوائح الراديو؛
الساتلية، وكذلك  يةاإلذاع/اخلدمة الثابتة الساتليةاخلدمة  شبكاتالتداخالت بني  تقييمديد معايري التنسيق و/أو أن حت  ب)

سم نفس نطاق الرتددات، اليت تتقا األخرى اخلدماتأنظمة اإلذاعية الساتلية و  الثابتة الساتلية/اخلدمة خلدمةيف ابني احملطات األرضية 
  التحليل؛ يف املستعملةخمططات اهلوائي املرجعية على يتوقف 

دة عدد الشبكات احملتم تحفظة بصورة ال داع هلا،املأن استعمال خمططات اهلوائي املرجعية   ج) ثرها ميكن أن يؤدي إىل ز ل 
  مما جيعل من الصعب على اإلدارات املعنية استكمال التنسيق؛

ت الدخل املنطبقة، حتديداً دقيقاً (مدى معلماية احلالية واملستقبلية جيب أن ُحتدد جمال تطبيق خمططات اهلوائي املرجعأن   )د 
  ذلك)؛ ونطاقات الرتدد املنطبقة وغري

  قياسات؛ أن حتديد خمططات اهلوائي وجمال تطبيقها، جيب أن يستند إىل  ) ه
ميكن أن تؤدي غذية) الت التصميم اخلاص لبوقو  (مثل العواكس غري الدائريةاجلديدة للهوائي  تالتصاميم والتكنولوجياأن   )و 

ت  ملقارنة مع خمططات اهلوائي املرجعيةإىل سو   احلالية؛ منخفضة يف الفصوص اجلانبية 
  اجلديدة؛ اجلديدة للهوائي مثل اهلوائيات بصفيف مطاور قد تُراعى يف تطوير خمططات اهلوائي تأن التكنولوجيا  ز )
 القرتانأن مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد قد أجنز تنظيم مكتبة لربجميات خمططات إشعاع اهلوائي جيب استعماهلا   )ح

  الراديو، مع مجيع الربجميات املستعملة لتطبيق اإلجراءات ذات الصلة يف لوائح
  وإذ تالحظ

توصيات  الساتلية/اخلدمة اإلذاعية الساتلية الواردة يف أن بعض خمططات اهلوائي للمحطات األرضية يف اخلدمة الثابتة  أ ) 
تستعمل من  ITU-R S.1855و ITU-R BO.1213و ITU-R S.580و ITU-R S.465قطاع االتصاالت الراديوية احلالية كالتوصيات 

  تقريباً؛ 30قدرها  D/λ أجل هوائيات ذات نسبة

                                                            
  .(m) إىل طول املوجة λويشري  (m)إىل بُعد اهلوائي يف مستوي القياس  Dيشري  1
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أن حتديد ضرورة التنسيق يف األقسام اخلاصة للنشرة اإلعالمية الدولية للرتددات يستند يف كثري من احلاالت إىل شبكات   ب)
ت املرتفعة نسبيًا للفصوص اجلانبية ملخططات اهلوائي املرجعية للمحطات األرضية يف  ساتلية يف مواقع بعيدة جدًا نظرًا للمستو

  درجة، 40سيما عند زوا خارج احملور تفوق  دمة اإلذاعية الساتلية الاخلدمة الثابتة الساتلية/اخل
  طرح املسائل التالية للدراسةتقرر 

خلدمة اإلذاعية ااخلدمة الثابتة الساتلية/ يف للمحطات األرضية للهوائيات الصغريةما هي خصائص اإلشعاع املقيسة   1
  تفوقها؟ درجة أو 40اليت تبلغ سيما على مقربة من الزوا خارج احملور  الالساتلية 

دمة اإلذاعية الساتلية اخلاخلدمة الثابتة الساتلية/ يف حمطات أرضية هوائياتما هي املخططات املرجعية اليت تنطبق على   2
  ؟تقريباً  30قدرها  D/λذات نسبة 

ية الساتلية الساتلية/اخلدمة اإلذاعهوائي مرجعي للخدمة الثابتة كل خمطط الذي ميكن أن يرتبط بتطبيق الما هو جمال   3
  ذلك)؟ إىل (نطاقات الرتدد، وقطر اهلوائي وما

لية ليشمل للخدمة الثابتة الساتلية/اخلدمة اإلذاعية الساتلية احلاهل ميكن توسيع جمال تطبيق خمططات اهلوائي املرجعية   4
  صغرية؟ هوائيات

 D/λ ةاملطبقة على اهلوائيات الصغرية للمحطات األرضية (نسب كيف ميكن حتسني/تطوير املخططات احلالية أو اجلديدة 5
  املقيسة؟ تقريباً)، مع مراعاة التطورات التكنولوجية األخرية مبا يف ذلك اهلوائيات بصفيف مطاور وخمططات اهلوائيات 30قدرها 

االت الراديوية عدها مكتب االتصما هي املعلمات الالزمة لتنفيذ خمططات اهلوائي املرجعية يف أدوات الربجميات اليت ي 6
  االحتاد؟ يف

  وتقرر كذلك
  مناسبة؛ أن تدرج نتائج الدراسات سالفة الذكر يف توصيات و/أو تقارير  1
  .2019 أنه ينبغي إجناز الدراسات سالفة الذكر حبلول عام  2

  S2الفئة: 

___________  


